
 

 

 

 

 L’Arbre à Café البن يحمصون 

 إيكوطاقة عالمة يحمل الذي المتجدد بالغاز

 

 

 

ي أكير 
 
ي  40إيكوطاقة هي عالمة بيئية غير ربحية للطاقة المتجددة. تعمل إيكوطاقة ف

 
بلدا حول العالم وتعمل عىل االنتشار ف

  .جميع انحاء العالم

لمزيد من  االتصال بنا او  موقعنا من صفحتنا الرسمية، كما يمكنك االطالع أكير عىل مقالتنا عىل  لمقالهذا الملف هو ترجمة 

 .المعلومات

https://www.ekoenergy.org/1000000-e-raised-for-renewable-energy-projects/
https://www.ekoenergy.org/1000000-e-raised-for-renewable-energy-projects/
http://www.ekoenergy.org/
http://www.ekoenergy.org/
https://www.ekoenergy.org/about-us/contact-us/
https://www.ekoenergy.org/about-us/contact-us/


 

 

L’Arbre à Café  ن وتقوم ة من المزارعي  هي محمصة قهوة تستورد القهوة المتخصصة مباشر

ي باريس باستخدام 
ن
ي قهوةإيكوطاقة. المرقوم الذي يحمل عالمة  الغاز المتجدد بالتحميص ف

 L’Arbre تأت 

à Café  باع المتنوعة،من الزراعة المستدامة والمتجددة والغابات
ُ
ي باريس وت

ن
ي متجرين ف

ن
نت وف . عبر اإلنب 

، عن بعض األسئلة لمعرفة المزيد حول األهمية L’Arbre à Café  ، مؤسس Hippolyte Courty سألنا

ي يعلقونها عىل الطاقة المستدامة وما الذ
المتجدد المرقوم الذي يحمل عالمة  ي دفعهم إىل اختيار الغازالت 

  .إيكوطاقة

 

 إيكوطاقة؟ عالمة يحمل الذي المرقوم الغاز استخدام فكرة ظهرت ومتى كيف

 

ولدت الفكرة هذا العام عندما نقلنا مكاتبنا ومواقعنا اإلنتاجية. عند تصميم هذه المساحة الجديدة، كانت 

استهالكنا للطاقة من خالل التحول إىل طاقة متجددة ونظيفة ومعتمدة بنسبة إحدى أولوياتنا تقليل 

100٪. 

 

ي ذلك 
ي استخدام الطاقة، بما فن

ن أنفسنا بأكبر معدات اإلنتاج كفاءة فن فيما يتعلق بتوفب  الطاقة، قمنا بتجهب 

عن  ٪40المحمصات. اليوم، عىل سبيل المثال، لدينا محمصة تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إىل 

 .سابقتها

 

أردنا العثور عىل موردي الطاقات المتجددة الذين قدموا ضمانات إضافية بأن طاقتهم  ذلك،باإلضافة إىل 

ا. ومع 
ً
اء حق ي مجال الطاقة  ذلك،متجددة وخضن

ن فن لم تكن هذه مهمة  المتجددة،نظًرا ألننا غب  متخصصي 

ي 
ا رؤي مورد،عند البحث عن  الواقع،سهلة. فن

ً
فإن  أخرى،ولكن من ناحية  مورد،ة أرخص من السهل جد

ي  ها قابلة للتجديد هو أمر أكبر صعوبة مما 100العثور عىل شخص يشهد أن  ي تشب 
٪ من الغاز أو الطاقة الت 

 .يبدو



 

 

 

ي أننا قررنا أن نطلب الغاز المرقوم الذي يحمل عالمة 
ن
ا بدون  إيكوطاقة. هذا هو السبب ف

ً
 عقد

ً
وقعنا أوال

ي وطلبنا م
ن موردنا التحقق مما إذا كان بإمكانه تقديم غاز متجدد باستخدام ملصق إيكوطافة. ملصق بيت 

 .انتقلنا إىل عقد يحمل عالمة إيكوطاقة مع نفس المورد ذلك،بمجرد التأكد من إمكانية 

 

 ؟L’Arbre à Café ل مهمة المتجددة والطاقة االستدامة تعتبر لماذا

 

L’Arbre à Café  ي
كة رائدة فن ت دائًما جودة المذاق والجودة هي شر القهوة المستدامة وقد اعتبر

االجتماعية والجودة البيئية عىل نفس القدر من األهمية. إن إمداداتنا من الغاز أو الكهرباء أو الطاقة ال تقل 

أهمية بالنسبة لنا عن القهوة والسلع األخرى. نريد أن تكون مكوناتنا وكذلك جميع خطوات عملية اإلنتاج 

عد إدارة الطاقة أمًرا بالغ األهمية بالنسبة ل ع
ُ
 إىل إدارة الطاقة. ت

ً
 L’Arbre الية الجودة حت  النهاية، وصوال

à Café  ونريد التواصل بشأنها، وإظهار أن الكلمات واألفعال يمكن أن تسب  جنًبا إىل جنب وتكون قابلة

 .للتحقيق وملموسة قدر اإلمكان

 

ن عىل االستدامة. قهوتنا حاصلة عىل شهادة عضوية قبل العمل مع عالمة إيكوطا قة، كان لدينا بالفعل تركب 

ون وموردون صديقون للبيئة نحمل   للمطاعم Ecotable عالمةو / أو حيوية، ونحن منتجون مباشر

ي فرنسا. كان من الواضح لنا بالفعل أن أسطولنا من المركبات يجب أن يكون كهربائًيا 
المسؤولة عن البيئة فن

ن علينا استخدام منشآت ومعدات ذات أداء أعىل، ومع ذلك، أردنا اآلن أن تكون هذه المركبات ذات وأ

ا. ربما تكون النقطة األكبر 
ً
ي استخدام الطاقة أيض

هي أن عالمة إيكوطاقة البيئية  لنا،بالنسبة  أهمية،كفاءة فن

ا بنسبة 
ً
ي أي فحسب،٪ 100تتيح لنا العثور عىل غاز ليس متجدد ا معايب  االستدامة اإلضافيةبل يلتر

ً
 .ض

 



 

 

ن  ن وشفافيي  امنا وواقعه. يجب أن نكون واضحي  ن كائنا رؤية عمق الب  يتيح ذلك للمستهلك وعمالئنا وشر

ي طاقة متجددة بنسبة  عمالئنا،قدر اإلمكان مع  وأن يكون لدينا اتصاالت وإجراءات ال لبس فيها. نشب 

ي تضمن كلماتنا ومصدرنا٪ ونفخر باستخدام العالمات والشهادات ال100
 .ت 

 

إمداداتنا من الغاز أو الكهرباء أو "

الطاقة ال تقل أهمية بالنسبة لنا عن 

 كورتي،هيبوليت  -القهوة والسلع األخرى." 

 L’Arbre à Café مؤسس

 

 فرنسا؟ في L’Arbre à Café ل للغاز إيكوطاقة عالمة شراء عملية كانت كيف

 

ي  ب إيكوطاقة لمعرفةاتصلنا 
ي  فرنسا،الموردين الذين يعملون معهم. فن

كات الطاقة بالكفاءة العالية فن تتمتع شر

اء  كات التجارية. اتصلنا بجميع  لألفراد،تقديم التعريفات الخضن ولكن يبدو أن هناك خيارات أقل بكثب  للشر

نهم توفب  الطاقة ليس وما إذا كان بإمكا إيكوطاقة،موردي الطاقة المتجددة لنسأل عما إذا كانوا يعملون مع 

كة ىلي ولكن لألغراض التجارية. اتضح أن شر
ن ي يمكنها  ekWateur لالستخدام المبن

تزويدنا هي الوحيدة الت 

 .عالمة إيكوطاقةالمرقوم الذي يحمل  بالغاز 

 

 إيكوطاقة؟ عالمة تحمل التي للطاقة استخدامك بشأن تتواصل كيف

 



 

 

ي 
ن
كة ونضيف الشعار عىل عبواتنا. نقوم حالًيا بتثبيت جدار الشهرة الخاص بنا ف نجري اتصاالت مشب 

ا،ورشة العمل 
ً
ا أن قهوتنا يتم تحميصها باستخدام الغاز الطبيعي  أيض

ً
كائنا. نوضح أيض مع شد جميع شر

ي ال
ن
ن أوائل المحامص ف ا بالقول إننا من بي 

ً
ي تستخدم الغاز األخضن والمتجدد. نحن فخورون جد

عالم الت 

 .الذي يحمل عالمة إيكوطاقة

 

ي تسع وراءها أو تخطط لمتابعتها؟ للطاقة،باإلضافة إىل اختيارك 
 ما هي الخيارات األخرى "المستدامة" الت 

 

وغالًبا ما  organic أول خيار مستدام لنا هو فيما يتعلق بالزراعة حيث أن مزارعنا معتمدة عىل األقل ك

ي فرنسا. Demeter لتكون من قب
 لدينا هدف معادلة الكربون.  أيضا،، المصدق الزراعي الحيوي الشهب  فن

 لدينا،ومن خالل تقليل انبعاثاتنا وتعويض انبعاثات الكربون  قهوتنا،نحن نعمل عىل تحليل دورة حياة 

ي العديد من المؤتمرات2020نهدف إىل أن نصبح محايدين للكربون بحلول سبتمبر 
والبودكاست  . نشارك فن

نا عىل البيئة  ن ي كل حبة قهوة. الغاز هو القوة  واالستدامة،من أجل تعزيز تركب 
ي الواقع وفن

وهو أمر راسخ فن

ي صميم 
ي صميم أعمالنا وفن

الدافعة وراء التحميص والتحميص هو جوهر أعمالنا. إن وضع االستدامة فن

ا
ً
 .مهنتنا هو أمر أساسي بالنسبة لنا حق

 

٪ وحيادية 100عىل كل جهودهم نحو االستدامة بنسبة  إيكوطاقة،عىل اختيار  L’Arbre à Caféنشكر 

امهم باالستدامة اآلخرين التخاذ خطوات  الكربون، ن وتشي    ع  مماثلة،واإلجابة عىل أسئلتنا! نأمل أن يلهم الب 

 . االنتقال نحو عالم متجدد 

كات  ي تحمل عالمة لالطالع عىل مقاالت أخرى مثل هذه ولمعرفة المزيد عن الشر
ي تستخدم الطاقة الت 

الت 

كات  إيكوطاقة، ألق نظرة عىل قصص مستخدمينا. يسعدنا نحن والمرخص لهم لدينا مساعدة األفراد والشر

ي اختيار الطاقة
دامة. المتجددة المتاحة األكبر است فن  

 :لمعرفة المزيد حول عمل إيكوطاقة، تابعنا عىل وسائل التواصل االجتماعي 



 

 

 LinkedIn وInstagram وTwitter وFacebook وYouTube وXing . 

 Hippolyte Courty مقابلة مع Elodie Cuesta أجرى

ي 
ن
شر ف

ُ
 2020يوليو  9ن

https://www.linkedin.com/company/ekoenergy-ecolabel/
https://www.instagram.com/ekoenergy/
https://twitter.com/EKOenergy_
https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel
https://www.youtube.com/channel/UCJtqduD7ghXHFM0uU06J7TA
https://www.xing.com/companies/ekoenergie

